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Här ges en kort beskrivning av de naturområden 
och intressanta platser som leden passerar. 
Områden och platser är beskrivna från söder till 
norr men vandringen kan naturligtvis lika gärna 
gå från norr. Förhållandena avser våren 2005 -
naturen ändras ju ständigt. 

Ändpunkterna för leden är Odlingen i söder 
(Nitarvägen) och i norr Lunnedet. En rastplats 
med vindskydd, eldplats och sopställ har marke-
rats på kartan. För övrigt finns det flera lämpliga 
"viloplatser" se beskrivningen. 

Leden är 13 km och det tar utöver raster ca fyra 
timmar att vandra hela sträckan. Leden följer till 
en början en lätt framkomlig stig och på avstånd 
passeras kriminalvårdsanstalten. Efter drygt 
1,5 km passeras byn Gottebol, namnet kommer 
troligen från "Lottes fäbodar". Efter ytterligare 1,5 
km anar man nästa lilla by Vinklyckan. Vinklyckan 
kallas på äldre kartor Vinkellyckan och har troli-
gen sitt namn efter en soldat med namnet 
Oskar Vink. 

Nu bär det uppför och Björktjärn skymtar till 
höger. Uppe på höjden är det mycket vacker skog 
med utsikt över gårdarna Pottermyren. Här är det 
lämpligt att ta rast för nu börjar ett avsnitt med 
tuff vildmark. Terrängen på Falbergshöjden, 195 
m öh, är oländigare och vildare än kanske någon 
annanstans i Karlskogas närhet. Det var inte för 
inte som kallade området för "Världens ände". 
Titta på omgivningarna det är värt besväret. 
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Falbergshöjdens ensamme invånare "Karl på 
höjda". "Karl på höjda" uppkallat efter Karl Sundin 
- född 1860, död 1931 - var en av Karlskoga-
bygdens mera originella personligheter. Han hade 
sin ensliga boning här uppe och brukade några 
tegar för sitt uppehälle. Många vandrare och 
nyfikna letade sig fram till hans koja och de som 
fick kontakt med honom kunde få höra honom 
spela på sin fiol. 

Lämplig viloplats kan vara på toppen efter "Karl på 
höjda" men å andra sidan är det nu inte långt till 
halvtidsvila vid raststället Paddtjärn. 

Nu bär det vidare rakt norrut hela tiden. 
Bregårdsskogsvägen passeras. Här finns några få 
parkeringsplatser så det är möjligt att starta eller 
avsluta vandringen här. På väg mot ledens näst 
bästa utsikt, Furuhöjden, där större delen av sjön 
Alkvettern kan betraktas, passeras ruiner efter ett 
skogvaktarställe. Den del av leden som följer efter 
Furuhöjden är lätt att gå. 

Den sista rastplatsen Knappedshöjden med 
utsiktstorn, fd slalombacke mm är välbekant för de 
flesta Karlskogabor. Utsikten är hänförande, den 
bästa inom stadens gränser. Här kan man bl a se 
hela södra delen av Bergslagskanalens sjö-
system. Återstoden av leden, knappa 2 km, bär 
brant utför till Lunnedet, Karlskoga kommuns 
friluftsområde. 
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Lunnedsleden 
Karlskoga - Lunnedet, 13 km 
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M,  ~ Värt att veta 
• Gör upp eld bara på iordningställda eld-

platser. Förvissa dig alltid om att elden är 
släkt innan du går vidare. 

• Avstå helt från att göra upp eld under 
sommarens torrperioder då brandfaran 
är stor. 

• Bryt inte grenar och ris på levande träd. 
• Du får tälta efter leden, men gör det intill 

rastplatserna och inte mer än en natt på 
samma plats. 

• Skräpa inte ner i naturen. 
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Gå inte vid sidan av leden där den går 
nära bebyggelse, genom odlade marker 
eller över skogsplanteringar. 
Om du har hund med dig, tänk på att du 
alltid måste hålla den kopplad i skog och 
mark under tiden 113 - 20/8 och alltid vara 
kopplad i naturreservat. 
För att undvika att störa älgjakten bör 
du inte använda leden under den mest 
intensiva jaktperioden, andra måndagen i 
oktober till början av november. 
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